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วนัท่ี 1 เมษายน 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  

2. CD-ROM รายงานประจ าปีซึ่งประกอบด้วยส าเนางบการเงินของบริษัทประจ าปี 2558 สิน้สุด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการ 

3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 4. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
 6. รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า ร่วมประชุม  
                       ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

 7. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
 8. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ  
  

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ใน วันจันทร์ที่  
25 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

บริษัทได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสง่
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 
วนั นบัแตว่นัประชมุตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว นอกจากนี ้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2558 ดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึง่ ซึง่ไมป่รากฏ
วา่มีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1   

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 



 
 
 

2 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ
บริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 127 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดัน าสง่
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการให้แก่นายทะเบียนบริษัทมหาชน ซึง่รายงานผลการด าเนนิงานและ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปีที่ผา่นมา 
ปรากฏอยูใ่น สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2558  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน* (งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท 
ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่  43 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท ซึง่ผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เพื่อน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิใน
การประชมุสามญัประจ าปี โดยงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ*) ของบริษัท
ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 
ปรากฏอยูใ่น สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

*หมายเหตุ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
ก าหนดให้ใช้ค าว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” แทนค าว่า “งบดุล” และค าว่า “งบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ” แทนค าวา่ “งบก าไรขาดทนุ” 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  
(งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 116  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ด้วย  
ซึง่จากงบการเงินของบริษัทปีที่ผา่นมา สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  บริษัทมีผลก าไรสทุธิประจ าปีเป็น 
จ านวน 776,309,916  บาทส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (เจ็ดร้อยเจ็ดสบิหกล้านสามแสนเก้าพนัเก้าร้อย
สบิหกบาท)  บริษัทจงึเห็นสมควรให้จดัสรรก าไรสทุธิสว่นหนึง่เป็นจ านวน  39,0000,000 บาท (สามสิบเก้า
ล้านบาทถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี)  ไว้เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย และ
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ใน
อตัรา 0.055 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ประมาณจ านวน 196,651,598  บาท (หน่ึงร้อย
เก้าสิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้บริษัท
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 โดยก าหนดให้วนัองัคารที่ 3 พฤษภาคม 2559  
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผล) และให้รวบรวมรายช่ือผ้ถูือหุ้นตามมาตรา 255 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที่ 4 พฤษภาคม 2559 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และส ารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีก าไรและไมม่ีผลขาดทนุสะสม    

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิ (1) การจดัสรร
เงินก าไรสทุธิสว่นหนึง่เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน  39,0000,000 บาท (สามสิบเก้าล้านบาท
ถ้วน) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี)  และ (2) การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัรา 0.055 บาทตอ่หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ประมาณจ านวน 196,651,598  บาท (หน่ึงร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนห้าหมื่น
หน่ึงพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)  คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการเท่ากบัร้อยละ 25 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่ว
ข้างต้น 
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ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2558 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

1. ก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) 776,309,916   1,832,170,414 (60,627,219) 
2. จ านวนหุ้นช าระแล้ว 3,575,483,607 3,575,424,125 3,575,424,125 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.055 - - 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้

ประมาณ 
196,651,598 

- - 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบ
กบัก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ร้อยละ 25 - - 

หมายเหตุ : 

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 71 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อที่ 16 ก าหนดวา่ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือ
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และ  
ปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้นี ้ 
มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายล ีเช เต็ก ไลโอเนล 
2. นายตนั ชิน กวาง จอห์นสนั 
3. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ 

รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท  เป็นการสรรหาโดย
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาร่วมกันสรรหา โดยคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนด  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
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คณุสมบตัิของกรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงาน
ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผา่นมาเป็นประโยชน์กบับริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ  

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ นายลี เช เต็ก ไลโอเนล ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน และ นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการที่ต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตามล าดบัอีกวาระหนึง่ 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559  ก าหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน  7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ให้แก่
กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป ทัง้นี  ้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทจะค านงึถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผา่นมา ประกอบ
กบัการเปรียบเทียบอ้างอิงกบัอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท และค่าตอบแทนถวัเฉลี่ยตามขนาด
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนไม่
เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรเงิน
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 กับปี 2558 

องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2558 

จ านวนค่าตอบแทน
กรรมการ (บาท) 

รายชื่อกรรมการ 
จ านวนค่าตอบแทน 

ที่ได้รับ (บาท) 
คา่ตอบแทน 

ที่จ่ายเป็นเงิน (บาท) 
ไมเ่กิน 7,0000,000 บาท 
(เจ็ดล้านบาทถ้วน) 

1. นายประดิษฐ์ ภทัรประสทิธ์ิ 1,670,000 
2. นายกิตติ คชนนัทน์  967,500 
3. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วยุ - 
4. นายตนั ชิน กวาง จอห์นสนั - 
5. นายล ีเช เต็ก ไลโอเนล - 
6. นายล ีเช เช็ง เอเดรียน - 
7. นางสาวนชุ กลัยาวงศา - 
8. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ -  
9. นายศิริ การเจริญดี 847,500 

รวม 3,485,000 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีทุกปีในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ . 39/2548 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัท
ผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบ
บญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการแต่งตัง้   นายณรงค์  พันตาวงษ์ 
ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่  3315 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ นายศุภชัย  
ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) และ/หรือ  
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4523 (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2559 )แห่ง
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บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับ
ผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบ
บญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บ ริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ตอ่งบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท และมีผลปฏิบตัิงานท่ีดีเป็นท่ี
นา่พอใจ และผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้  
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4523 
แหง่บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2559 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 1,580,000  บาท (หน่ึงล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชปีี 2559 กบัปี 2558 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2559 (บาท) รอบปีบัญชี 2558 (บาท) 
1.  คา่สอบบญัชี ไมเ่กิน 1,580,000 ไมเ่กิน 1,520,0000 
2.  คา่บริการอื่นๆ - - 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น า
ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัท
มหาชนจ ากดัจะต้องตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ย หรือจ าหนา่ยไมไ่ด้ก่อนการเพิ่มทนุ ยกเว้น
หุ้นของบริษัทท่ีจดัสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ทนุจดทะเบียน 
และทนุจดทะเบียนช าระแล้วปัจจบุนัของบริษัทเป็นดงันี ้

 ทนุจดทะเบียนจ านวน 5,809,676,871 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,809,676,871 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 3,575,483,607 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
3,575,483,607 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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ดงันัน้ บริษัทมีหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ยจ านวน 2,234,193,264 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ซึง่ได้จดัสรรไว้เพื่อ  

(1) การเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 357,541,529 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาต และการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(รวมถึงทีจ่ะมีการแก้ไข) ตามมติของที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558  

(2) การรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 
(RML-W3) (ใบส าคัญแสดงสิทธิ RML-W3) ซึง่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2555 จ านวน 893,780,833 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

(3) การรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซึง่ออกและ
เสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือพนกังานของบริษัท ภายใต้โครงการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่พนกังาน (ESOP)  ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซึง่
ประชมุเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 จ านวน 89,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท 

(4) การรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซึง่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น ครัง้ที่ 4 (RML-W4) ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2555 จ านวน 893,870,902 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

แตเ่นื่องด้วย บริษัทไมไ่ด้ด าเนินการเสนอขายหุ้นจ านวน 357,541,529 หุ้น ตามข้อ (1) ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-W3 จ านวน 893,780,833 หนว่ย ครบ
ก าหนดอาย ุ(จากจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-W3 ทัง้หมดจ านวน 893,840,315 หนว่ย และมีการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-W3 ไปแล้ว จ านวน 59,482 หนว่ย) ดงันัน้ บริษัทจงึไมม่คีวาม
จ าเป็นต้องส ารองหุ้นจ านวน 357,541,529 หุ้นเพื่อรองรับการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ตามข้อ (1) 
และ หุ้นจ านวน 893,780,833 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ RML-W3 ตามข้อ (2) 
(รวมทัง้สิน้จ านวน 1,251,322,362 หุ้น) อีกตอ่ไป  

ดงันัน้ บริษัทจะต้องท าการลดทนุจดทะเบยีนโดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่ยงัไมไ่ด้น าออกจ าหนา่ย
จ านวน 1,251,322,362 หุ้น ตามข้อ (1) และข้อ (2) ก่อนการเพิ่มทนุจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุดงักลา่ว บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 4,558,354,509 บาท (สีพ่นัห้าร้อยห้าสบิแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสีพ่นัห้า
ร้อยเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,558,354,509 หุ้น (สีพ่นัห้าร้อยห้าสบิแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสีพ่นัห้า
ร้อยเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 4,558,354,509 หุ้น (สีพ่นัห้าร้อยห้าสบิแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสีพ่นัห้า

ร้อยเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-) 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมัติการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 1,251,322,362 หุ้น  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,809,676,871 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
เป็นจ านวน 4,558,354,509 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 4,558,354,509 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ห้นลุะ 1 บาท 
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตาม
รายละเอียดดงักลา่วขางต้น 

วาระที่ 9. เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั ผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามหนงัสือ
มอบฉนัทะที่แนบท้ายมานีต้อ่ประธานท่ีประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุ ขอขอบคณุ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

(นางสาวนชุ กลัยาวงศา) 
     กรรมการบริหาร 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้กบั นายประดษิฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ  
หรือ นายกติติ คชนันทน์ ซึง่เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสยีงในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในครัง้นี ้ โดยให้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว มายงั 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชัน้ 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 (แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะและข้อมลูของกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เป็นตวัแทนในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 และ 8) 

2. หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัทในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดติดต่อ  
คุณนัดดา แซ่เจียง โทรศพัท์ 02 029 1804 



สิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 2



สิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 2
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 2
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สิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 2



สิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 2



สิ่งที่ส่งมาดว้ยลําดบัที่ 2



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 
Mr. Lee Chye Tek Lionel 

อายุ  
Age 

43 ปี 
43 years 

สัญชาติ  
Nationality 

สิงคโปร์ 
Singaporean 

ต าแหน่งในบริษัท 
Position 

กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive Director/Remuneration & Nomination Committee Member/Risk Management 
Committee Member 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Educational background 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเวสเทิร์น ซิดนีย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
Graduate Diploma Business Administration, Western Sydney International College 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
Training relating to role and duties of 
director 

ไมมี่ 
None 

ประสบการณ์การท างาน 
Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการบริหาร/กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive 
Director/Remuneration & 
Nomination Committee 
Member/Risk Management 
Committee Member 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการผู้จดัการ 
Managing Director 

บจ. เอซรา โฮลดิง้/ธุรกิจด้านพลงังาน 
Ezra Holdings Limited/Energy business 

 ปัจจบุนั 
Present 

กรรมการ 
Director 

 บจ. เดอะ ริเวอร์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
The River Co., Ltd/Real estate 

 บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี/้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Taksin Properties Co., Ltd/Real estate 

 บจ. คอนเท็มโพราร่ี พร็อพเพอร์ตี/้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Comtemporary Property Co., Ltd/Real 
estate 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

 บจ. ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์/ธุรกิจ
บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการ 
Raimon Land Planner Co., 
Ltd/Management of business 
rehabilitation plan 
 

 บจ. ไรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอป
เม้นส์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Park View Developments 
Co., Ltd/Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ เรสซิเด้นซ์/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Residence Co., Ltd/ 
Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ ยนิูกซ์/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Unixx Co., Ltd/ Real 
estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Development Co., Ltd/ 
Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเซส/ธุรกิจ
บริการ 
Raimon Land Services Co., 
Ltd/Services business 

 บจ. ไรมอน แลนด์ เอกมยั/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Ekamai Co., Ltd/ Real 
estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
(สิงคโปร์)/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Development 
(Singapore) Co., Ltd/ Real estate 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

 บจ. ไรมอน แลนด์ พร็อพเพอร์ตีส์้ 
(สิงคโปร์) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
Raimon Land Properites (Singapore) 
Co., Ltd/ Real estate 

 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2556 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน 
Appointed as the Company’s director on 1 February 2013 and being the director of the 
Company for 3 years and 2 months 

การถือครองหุ้นในบริษัท 
Shareholding in the Company 

 RML = 893,000,000 (24.98%) 
 RML-W4 = 123,250,000 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Being Director / Executive in Other 
Companies which may have conflict of 
interest with the Company 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  
Relationship with companies or its 
subsidiaries or juristic persons which 
may have conflict of interest in past 2 
years 

ไมมี่ 
None 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา  
Direct or indirect interest in any entity 
with which the company or its 
subsidiary is a party to an agreement 
 

ไมมี่ 
None 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายลี เช เต็ก ไลโอเนล 

 Mr. Lee Chye Tek Lionel 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 
Number of meetings attended in 2015 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                  5/10 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting 2015 5/10          times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไมมี่ 
None 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
   นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน 
Mr. Tan Chin Kwang Johnson 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน 
Mr. Tan Chin Kwang Johnson 

อายุ  
Age 

55 ปี 
55 years 

สัญชาติ  
Nationality 

สิงคโปร์ 
Singaporean 

ต าแหน่งในบริษัท 
Position 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Chief Executive Officer/Executive Director/ Risk Management Committee Member 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Educational background 

เศรษฐศาสตร์และสงัคมวิทยาบณัฑิต มหาวิทยาลยัแหง่ชาติสิงคโปร์ (เกียรตินิยม) 
Bachelor of Arts and Social Science Economics, National University Singapore (Honors) 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
Training relating to role and duties of 
director 

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ รุ่น DCP 175/2013 
Director Certification Program (DCP 175/2013) 

ประสบการณ์การท างาน 
Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
 
 
Present 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
Chief Executive Officer/ Executive 
Director/ Risk Management 
Committee Member 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
Raimon Land Public Company 
Limited/Real Estate 

 2552 - ปัจจบุนั 
2009 - Present 

ผู้อ านวยการ 
Director 

บจ. ไอบี พาร์ทเนอร์ส/ธุรกิจด้านการลงทนุ 
IB Partners Pte.Ltd./ Investment 

 2552 
 
2009 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และประธาน
ระดบัภมิูภาคฝ่ายวาณิชธนกิจ 
Chief Executive Director/ Regional 
Head of Corporate Finance, SEA 
 

บจ. บีเอ็นพี ปาริบาส แคปปิตลั (สิงคโปร์)/
ธุรกิจด้านการลงทนุ 
BNP Paribas Capital (Singapore) 
Pte.Ltd./ Investment 

 2549 - 2552 
2006 - 2009 

กรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจการเงิน 
Managing Director 

บจ. แมคควอร่ี/ ธุรกิจด้านการลงทนุ 
Macquarie Limited/ Investment 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2556 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว
เป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน  
Appointed as the Company’s director on 01 February 2013 and being the director of the 
Company for 3 years and 2 months 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3                Enclosure 3 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
   นายตัน ชินกวาง จอห์นสัน 
Mr. Tan Chin Kwang Johnson 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

การถือครองหุ้นในบริษัท 
Shareholding in the Company 

 RML = 19,282,900 (0.5%) 
 RML-WB = 44,500,000 
 RML-W4 = 4,820,725 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่ นที่ อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Being Director / Executive in Other 
Companies which may have conflict of 
interest with the Company 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  
Relationship with companies or its 
subsidiaries or juristic persons which 
may have conflict of interest in past 2 
years 

ไมมี่ 
None 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา  
Direct or indirect interest in any entity 
with which the company or its 
subsidiary is a party to an agreement 

ไมมี่ 
None 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 
Number of meetings attended in 2015 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                  10/10 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting 2015 10/10          times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไมมี่ 
None 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn  Amornvorapak 

 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ช่ือ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 
Mr. Sataporn Amornvorapak 

อายุ  
Age 

44 ปี 
44 years 

สัญชาติ  
Nationality 

ไทย 
Thai 

ต าแหน่งในบริษัท 
Position 

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive Director/ Risk Management Committee Member  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
Educational background 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการเงิน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ศนูย์กลาง 
Master’s Degree of Business Administration  Major Finance, Kasetsart University 
Bachelor’s Degree of Business Administration  Major Accounting, Rajamangala University of 
Technology - Centre 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 
Training relating to role and 
duties of director 

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ รุ่น DCP 213/2015 

Director Certification Program (DCP 213/2015) 

ประสบการณ์การท างาน 
Working Experience 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ปัจจบุนั 
 
Present 

กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
Executive Director/ Risk 
Management Committee 
Member 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 ส.ค. 2557 - ปัจจบุนั 
 
Aug 2014 - Present 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 
Chief Financial Officer 

บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 เม.ย.2556 – ส.ค.2557 
 
Apr 2013 - Aug 2014 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและ
ปฎิบตัิการ 
Vice President of Finance 
and Operation 

 บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Raimon Land Public Company Limited/Real 
Estate 

 ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

 บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี/้ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn  Amornvorapak 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

Present Director Taksin Properties Co., Ltd/Real estate 

 บจ. ไรมอน แลนด์ รีสอร์ท/ธุรกิจการลงทนุ
และบริการ 
Raimon Land Resort Co., 
Ltd/Investment and Services business 

 บจ. พระรามสี่ พร็อพเพอร์ตีส์้/ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ 
Praram 4 Properties Co., Ltd/ Real 
estate 

 2554 - 2556 
 
2011 - 2013 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 
Chief Financial Officer 

 บมจ. ยนิูเวนเจอร์/ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
Univentures Plc./Real Estate 

 2551 - 2554 
 
2008 - 2011 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 
Chief Financial Officer 

 บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ / ธุรกิจบริการนอก
ชายฝ่ังทะเลและขดุเจาะน า้มนั 
Mermaid Maritime Plc./Offshore and Drilling 
Services 

 2549 - 2551 
 
2006 - 2008 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 
 
Senior Accounting 
Manager 

บมจ. โทรีเซน ไทยเอเยนต์ซีส์/ธุรกิจด้านการ
ขนสง่สินค้าทางทะเล 
Thoresen Thai Agencies Plc./Sea 
Transportation 

 2546 - 2549 
 
2003 - 2006 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
Internal Audit  Manager 

บมจ. โทรีเซน ไทยเอเยนต์ซีส์/ธุรกิจด้านการ
ขนสง่สินค้าทางทะเล 
Thoresen Thai Agencies Plc./Sea 
Transportation 

 2537 - 2546 
1994 - 2003 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ 
Senior Audit Manager 

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ จ ากดั 
Pricewaterhouse Coopers Co.,Ltd. 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
Number of years of service 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 2557 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็น
เวลา 1 ปี 9 เดือน 
Appointed as the Company’s director on 14 August 2014 and being the director of the Company for 
1 years and 9 months 

การถือครองหุ้นในบริษัท 
Shareholding in the 
Company 

ไมมี่ 

None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจ

ไมมี่ 
None 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้กลับเข้าด ารงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term 

 
นายสถาพร  อมรวรพักตร์ 

Mr. Sataporn  Amornvorapak 

 

หวัข้อ รายละเอียด 
 

ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
Being Director / Executive in 
Other Companies which 
may have conflict of interest 
with the Company 
ความสัมพันธ์กับผู้ บริหาร
หรือผู้ ถือ หุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 
 Relationship with 
executives or major 
shareholders of the 
Company or its subsidiaries 

ไมมี่ 
None 

ความสัมพัน ธ์กับบ ริ ษัท /
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิ ติ บุ ค ค ลที่ อ า จ มี ค ว า ม
ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มา  
Relationship with companies 
or its subsidiaries or juristic 
persons which may have 
conflict of interest in past 2 
years 

ไมมี่ 
None 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆที่
บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา  
Direct or indirect interest in 
any entity with which the 
company or its subsidiary is 
a party to an agreement 

ไมมี่ 
None 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 
2558 
Number of meetings 
attended in 2015 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                  10/10 ครัง้ 
Board of Directors’ Meeting 2015 10/10          times 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไมมี่ 
None 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด(มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

Information of the members of Audit Committee authorised by shareholder to be their proxies at the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting 
 
 
 
ช่ือ-นามสกุล 
Name 

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ 
Mr. Pradit Phataraprasit 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Chairman of the Board of Directors/ 
Independent Director/ 
Audit Committee/ 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

อายุ 
Age 

61 ปี 
61 Years Old 

ที่อยู่ 
Address 

119/12 หมูท่ี่ 3 ต าบลหวัดง อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
119/12 Moo No. 3 Hua Dong Sub-district, Muang Pichit District, Phichit Province 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไมมี่ 
None 

 
 
 
ช่ือ 
Name 

นายกิตติ คชนันท์ 
Mr. Kitti Gajanandana 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
Chairman of the Audit Committee/ 
Independent Director 
Nomination and Remuneration Committee Member 

อายุ 
Age 

65 ปี 
65 Years Old 

ที่อยู่ 
Address 

293/1 ซอยมิตรอนนัต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 
293/1 Soi Mitra-a-nand, Kwaeng Thanon Nakornchaisri, Khet Dusit, Bangkok 10300 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา 
Direct or indirect interest in the agenda proposed 

ไมมี่ 
None 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั(มหาชน) 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท 
 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลใน
การขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นั
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชมุผู้
ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีที่ประชมุนัน้ อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั
ใกล้เคยีงก็ได้ 

 
ข้อ 35 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง

ที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 
ข้อ 36 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

 
  ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์

ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 37 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย   ณ ที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ประชมุ 
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ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

 
ข้อ 39 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
   (ฉ) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (ช) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
   (ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 
 
ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
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Raimon Land Public Company Limited 
 

Articles of Association Specifically Related to Shareholders’ Meeting and Voting 
 

Article 33 The Board of Directors shall hold the annual general meeting of shareholders within 4 months from the date ending the fiscal 

period of the Company. 

 

 Other meetings of shareholders in addition to the said meeting shall be called extra-ordinary meetings.  The Board of Directors 

may convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate.  Alternatively, the shareholders 

holding shares in aggregate amounting to not less 20 per cent of the total number of shares sold, or there are 25 shareholders 

holding shares in aggregate amounting to not less than 10 per cent of the total number of shares sold, may subscribe their 

names to prepare a notice requesting the Board of Directors to convene an extra-ordinary meeting of shareholders at any time, 

but they shall also specify clear reasons for such request in the notice.  The Board of Directors shall hold a meeting of 

shareholders within 1 month from the date of the receipt of the notice. 

 

Article 34 The chairman of the Board of Directors or the director entrusted by the chairman shall determine a date, time and place of a 

meeting of shareholders.  The place of the meeting may be determined to be other place than in the area of which the 

Company’s head office is situated or in a neighboring province. 

 

Article 35 In convening a meeting of shareholders, the Board of Directors shall issue a notice of meeting specifying the place, date, time, 

agendas, and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details, and by expressly specifying as to the 

matters to be set for acknowledgement; approval, or consideration, as the case may be, including opinion of the Board of 

Directors on said matters, and send the same to the shareholders and the registrar for acknowledgment not less than 7 days 

before the meeting date.  And, the notice of meeting shall also be announced in a newspaper for a consecutive period of 3 days 

and for not less than 3 days prior to the meeting date. 

 

Article 36 In a meeting of shareholders, there shall be the shareholders and proxies (if any) present at the meeting in a number of not less 

than 25 persons or not less than one half of the total number of the shareholders, and there shall have shares in aggregate 

amounting to not less than 1/3 of the total number of shares sold, then,  a quorum is formed. 

 

 In the case where it is found that at any meeting of shareholders, upon the lapse of 1 hour from the time determined for the  

commencement of the meeting, the number of the shareholders present is not sufficient to form a quorum as required, if such 

meeting is convened because the shareholders have requested, it shall be restrained, if such meeting is convened  because the 

shareholders have not requested, it shall be re-convened and the notice of meeting shall be sent to the shareholders not less 

than 7 days prior to the meeting date.. In the subsequent meeting, no quorum is required. 

 

Article 37 In a meeting of shareholders, the shareholders may authorise other persons as their own proxies to be present and vote at a 

meeting on their behalf.  The A proxy document shall be dated and signed by the shareholders who authorised the persons as 

their own proxies and shall be pursuant to the form determined by the registrar. 
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 A proxy document shall be submitted to the chairman of the Board or his or her entrusted person at the meeting’s place before  

attending the meeting. 

 

Article 38 The chairman of the Board shall preside over the meeting of shareholders. In the case where the chairman is not present at the 

meeting or cannot perform his or her duty, then a vice-chairman, if any, shall act as the chairman.  If there is no vice-chairman, 

or, if there is a vice-chairman who, however, cannot perform his or her duty, then the shareholders present at the meeting shall 

elect one shareholder among them to be the chairman of the meeting. 

 

Article 39 A resolution of the meeting of shareholders shall consist of votes as follows: 

 

(1) In a normal case, it shall consist of the majority of votes of the shareholders present and voting.  In case of an equality 

of votes, the chairman of the meeting shall have one additional decisive vote. 

(2) In case of the followings, it shall consist of votes of not less than 75 per cent of the total votes of the shareholders 

present at the meeting and have the right to vote: 

(a) to sale or transfer of business of the Company, in whole or in essential part, to other persons;  

(b) to purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies; 

(c) to enter into, amend or terminate a contract relating to a lease of business of the Company, in whole or in 

essential part; 

(d) to entrust other persons to  manage the Company; 

(e) to join business with other persons with the objectives of sharing profit and loss; 

(f) to amend the Memorandum of Association or the Articles of Association; 

(g) to increase or decrease  the Company’s capital or to issue debentures; and 

(h) to amalgamate or dissolute the Company. 

 

Article 40 The matters/businesses which an annual general meeting should act are as follows: 

 

(1) to reviewing the Board of Directors’ report regarding the Company’s operating performance during the previous period 

as proposed to the meeting;  

(2) to consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement; 

(3) to consider the allocation of profits; 

(4) to consider the election of new directors in place of those who shall retire upon the expiration of their terms; 

(5) to consider the appointment of the auditor and determine the auditor’s remuneration; and 

(6) Other business. 
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บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั(มหาชน) 
 

รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม- 
ต้องน ามาแสดงในวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบยีน 

ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัทิี่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้
แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบยีนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้ นที่
มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป ทัง้นี ้ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที่น ามาใช้ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้า
ร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในตา่งประเทศควรมีการรับรองลายมอื
ช่ือโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 6 เดือน 
 ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตัง้แต่เวลา 8.30 - 9.30 น. ของวันจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2559 
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Raimon Land Public Company Limited 
 

List of documents or evidence verifying the identity of shareholder or its proxy entitled to attend the meeting which shall be 
presented on the date of the shareholders’ meeting 

 
The policy of the Board of Governors of The Stock Exchange of Thailand, dated 19 February 1999, relating to good 

practices for holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow.  This will create 
confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of 
documents or evidence verifying the identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the 
meeting which should be observed by the shareholders, would improve transparency, be fair and provide benefits to the 
shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a 
case by case basis, at the Company’s sole discretion. 
1. Natural person 
1.1 Thai nationality 

(a) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification 
card of state enterprise officer); or 

(b) In case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 Non-Thai nationality 
(a) Passport of the shareholder; or 
(b) In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 

foreigner) of the proxy. 
2. Juristic person 
2.1 Juristic person registered in Thailand 

(a) Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; 
and 

(b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 
proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 Juristic person registered outside of Thailand 
(a) Corporate affidavit; and  
(b) copy of Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 

proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 
A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 

outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public not exceeding 6 months. 
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting 

from 8.30 - 9.30 a.m. on Monday 25 April 2016. 
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